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Uit de pen van de pastoor 
Wanneer op een zomeravond de lucht dreigend donker wordt en de wind 

begint op te steken dan weten we het al: storm op komst! Voor velen een 

teken om snel de ramen te sluiten en te controleren of alles goed gesloten is. 

Er zou eens iets kunnen gebeuren! Andere mensen gaan gewoon buiten staan 

om van de frisse verkoeling te genieten. Ikzelf denk op zulke momenten vaak 

aan het verhaal van de storm op het meer met Jezus. Vaak zijn we bange 

mensen, net zoals de leerlingen. We zijn bang voor heel wat dingen die we niet 

in onze hand hebben. Gezondheid, het weer, de toekomst van onszelf en onze 

kinderen en ga zo maar door. De leerlingen hebben zeker ook dit gevoel 

gekend. Maar Jezus leert ons het volgende: “Wees niet bang! Als je vertrouwt 

op de anderen en op mij dan ga je het leven anders zien en beleven”. Dat 

hebben de leerlingen mogen ervaren. Vanuit de kracht van de verandering zijn 

ze een nieuw en uitdagend leven begonnen. Ook wij worden hiertoe 

uitgedaagd.  

Het beeld van de storm op het meer is niet louter het beeld van ons mens-zijn. 

Het is ook het beeld van de kerk. De kerk die in de eerste eeuwen doorheen 

stormachtige tijden ging en ook de veranderende kerk vandaag. Ook wij 

worden opgeroepen vertrouwen te hebben in de toekomst en niet bang te zijn 

voor veranderingen. Paus Franciscus roept ons op om ons steeds opnieuw te 

bekeren en ons te richten naar het voorbeeld van Jezus. Dat is niet altijd 

gemakkelijk, want we hebben allemaal de begeerte om vast te houden aan en 

te beschermen wat altijd is geweest. De start van een nieuw pastoraal jaar 

nodigt ons uit om de werken aan die droom van God. Het goede te versterken 

en de uitdagingen van deze tijd tot de onze te maken. 

We hebben in onze gemeenschap vele troeven. We nodigen u dan ook uit om 

samen met ons te bouwen aan die droom van God. 

Dirk De Gendt 



KOM EN VIER MET ONS 

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE SINT-GEERTRUIKERK 

Elke zondag om 11.15 u. met volkszang, Gertrokoor en orgel. 

SPECIALE VIERINGEN 
Zondag 21 september 2014 – Startviering 
Zondag 28 september 2014 – Naamopgave vormelingen 
Zondag 02 november 2014 –  Viering voor de overledenen van de parochie 

 

Ken je onze Seniorenclub al? 

In onze lokalen Geertruihof, aan de binnentuin van de Sint-Geertruiabdij, is er 

elke woensdag seniorenclub. 

Vanaf half twee staat de koffie klaar, en rond 16 uur is er een smakelijk 

vieruurtje. Je voelt je zeker vlug thuis in het gezelschap van de kaarters of in de 

“babbelgroep”. Wie jarig is, ontvangt een attentie en regelmatig vieren we 

feest. 

Wanneer we rond 17 uur terug naar huis gaan, voelen we ons beter want we 

hebben weer eens goed kunnen lachen! 

Praktisch:  - Vanaf 65 jaar 

 - Eénmalig lidgeld: 4 euro 

 - Wekelijkse bijdrage: 1,5 euro 

 - Afhalen en thuisbrengen per auto is mogelijk. 

Onze lokalen zijn goed verwarmd in de winter en 

aangenaam fris in de zomer. 

Info: 

Piet Jacobs 016 23 47 00 

Mia Vander Elst 016 84 96 40 

Van Puyvelde Renée 016 50 29 70 

 

 

V.U. Pastoor Dirk De Gendt 

Jules Vandenbemptlaan 2, 3001 Heverlee 

 



Ik bouw mee aan de parochie ! 
Op dit strookje kan je aanduiden 

wat JIJ in de parochie wil doen! 

 ik wil meewerken aan de 

parochiale catechese (doopsel, 

kinderkwartiertje, eerste 

communie, vormsel,...) 

 ik wil meewerken in ziekenzorg 

(ziekenbezoek, hulp bij 

activiteiten,...) 

 ik wil meezingen in een liturgisch 

koor (elke zondag en/of bij 

uitvaarten) 

 ik wil een handje toesteken als de 

parochie een receptie of een 

feest organiseert 

 ik wil helpen als er in de parochie 

ergens een karweitje moet 

opgeknapt worden 

 ik wil ’s zondags lector zijn 

 ik wil meewerken aan 

gezinsvriendelijke vieringen 

 ik wil helpen bij de versiering van 

de kerk en het bloemschikken 

 ik wil misdienaar zijn 

 ik wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Tel.:    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Scheur deze strook af en deponeer 

hem in de brievenbus van het 

parochiesecretariaat 

Sint-Geertruiabdij 9 

3000 Leuven.                            

 

BELANGRIJKE DATA CATECHESE 

Zondag 3 mei 2015:  
Eerste communie 
Zaterdag 16 mei 2015: 
Vormsel 
Meer info: Rita Merckx 
rita.merckx1@gmail.com 
tel. 016 22 73 00 of  
GSM 0476 32 10 65 

 

Wist je dat we tijdens elke zondags-
viering een kinderkwartiertje 
hebben... speciaal voor onze 
kinderen, natuurlijk? Zij krijgen in 
een apart lokaal op hun maat en 
met hun woorden, uitleg rond de 
lezing van die dag, zij maken een 
knutselwerkje enz.  
Warm aanbevolen! 

 

WAAR WONEN DE ZIEKEN…? 

In de parochie wonen waarschijnlijk 

veel zieken en bejaarden.  

De vrijwilligers van ziekenzorg 

bezoeken de zieken die zij kennen. 

Maar velen blijven onbekend…  

Ken jij zieken in je omgeving of in je 

straat, neem dan contact op met: 

Patrik Jaspers : tel. 0496 99 76 02 

e-mail: patrik.jaspers@gmail.com 

Houd je van mensen? Heb je wat 

vrije tijd en wil je graag een 

bezoekje brengen aan een zieke of 

alleenstaande bejaarde? Neem dan 

contact op met:  

Guy Michils: tel. 0473 48 40 81 

mailto:patrik.jaspers@gmail.com


De Zondagsbabbel 

Wanneer? Elke zondag van 11.30 u. tot 15.30 u. 

Vanaf zondag 14 september gaan we weer van start. 

Voor wie? Voor iedereen die graag zijn namiddag in gezelschap doorbrengt; jong of 

oud, arm of rijk, gelovig of niet-gelovig. 

Waar? Sint-Maartensstraat 44 te Leuven 

De Zondagsbabbel is nog op zoek naar vrijwilligers. 

Enkele uurtjes om de zoveel weken, dat moet toch 

een haalbare kaart zijn. 

We hopen dat dit diaconieproject langzaam mag 

groeien en dat het op lange termijn mag uitgroeien 

tot een ontmoetingsplaats waar iedereen zich ’s 

zondags welkom voelt! 

Meer info: Rita Merckx  GSM 0476 32 10 65 

e-mail: rita.merckx1@gmail.com 

 

 

We komen uit onze schelp ! 

In onze parochie houden we jaarlijks een mosselfeest. 
Iedereen is er welkom: gemeenschap vormen doen 
we immers niet alleen in ons kerkgebouw. 

Onze vrijwilligers bereiden royale porties Zeeuwse 
jumbo’s met frietjes, maar wie liever iets anders eet, 
vindt vast zijn gading tussen de andere schotels. Een 

frisse pint, een lekker wijntje, (verwen)koffie en taart: geniet ervan, de prijzen zijn 
democratisch.  

Wanneer? Zaterdag 11 oktober van 12 u. tot 19.30 u. in onze parochielokalen 
Geertruihof in de Sint-Geertruiabdij. 

Wil je graag komen helpen? Geef een seintje! Vele handen maken licht werk.  

Vooraf inschrijven is noodzakelijk: bel 016 22 18 13 of mail jan.breuls1@telenet.be 

mailto:jan.breuls1@telenet.be


Uitnodiging: TOETERNIETOE 
Wellicht woon je al lang in onze parochie, maar misschien ook nog maar recent... 

Het doet er niet toe! 

Onze lokale parochiegemeenschap heet je welkom! Misschien kunnen we iets 

betekenen voor jou. Kom gerust eens kennis maken en meedoen tijdens onze 

parochiedag op zondag 21 september. Misschien krijg je – net zoals wij- de smaak 

te pakken! 

Programma: 

11.15 u.: Feestelijke eucharistieviering 

12.30 u.: Aperitief in Geertruihof met voorstelling jaarprogramma 

13.00 u.: Lunch 

14.00 u.: Volksspelen, kaarttornooi, babbeltafels... 

16.00 u.: Vieruurtje en slot 

Inschrijven is noodzakelijk:                                                  Toeternietoe 
uiterlijk tegen zondag 14 september 

mail: parochie.sintgeertrui@kerkleuven.be 

of stop onderstaande strook 

in de brievenbus van de pastorie: St.-Geertruiabdij 9              Iedereen welkom! 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………… 

Adres:………………………………………………………………….…………………………………… 

ik neem/wij nemen deel aan de parochiedag op zondag 21 september 2014 

met ......... volwassenen en .......... kinderen 

Naam Lunch Volksspelen Kaarttornooi Babbelmoment vieruurtje 

      

      

      

      

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM TE BEWAREN 

Parochiesecretariaat:       0474 45 78 93 

Parochieploeg: 

- Dirk De Gendt 016 22 22 10 0475 78 85 51 

- Toon Luykx  016 23 17 61 

- Rita Merckx 016 22 73 00 0476 32 10 65 

- Michel Peeters 016 46 25 23 

- Mieke Vanderputte 016 20 30 59 

- Lieve Vandeven 016 22 18 13 0474 72 83 60 

- Véronique Verbist 016 20 29 00 

- Zuster Lies De Soete 016 23 61 50 

Catechese: Rita Merckx    016 22 73 00     0476 32 10 65 

Gertrokoor: Greta Cornu    0486 18 41 65 

                       Jan Breuls     016 22 18 13     0474 62 87 64 

Uitvaartkoor: Lieve Vandeven   016 22 18 13 0474 72 83 60 

Seniorenclub: Piet Jacobs 016 23 47 00 

                          Mia Vander Elst 016 84 96 40 

Ziekenzorg: Patrik Jaspers    0496 99 76 02 

Geertruihof: Jan Breuls    016 22 18 13     0474 62 87 64 


